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Combustível da Vida
O que é essencial para se viver? Colocamos 
como prioridade o que nos está faltando naquele 
momento. Geralmente é assim mesmo. Damos 
mais valor, e nos apegamos, às nossas necessi-
dades imediatas, e procuramos suprir de forma 
instantânea aquilo que atingiu um nível alto de 
dependência, esquecendo de tudo mais.

Muitas vezes nossas necessidades estão mais atre-
ladas ao psicológico do que à realidade. Muito 
comum ouvir alguém falar que não vive sem isso 
ou sem aquilo. Pode até ser força de expressão, 
entretanto para alguns esta fala bloqueia a sua 
vontade de seguir em frente, mostrando uma di-
ficuldade em absorver mudanças e se adaptar.

Você ficaria sem eletricidade, sem combustível, 
sem água, sem comida? Água e alimento são es-
senciais ao corpo e à saúde. E sem amor? Sem 
fé? Sem companhia? Sem regras, sem doutrinas? 
Concorda comigo que para viver em sociedade 
há uma conduta a ser estabelecida? 

Vide as filas nos postos com a paralisação dos 
caminhoneiros. Havia horário para abastecer, 
ordem de chegada...nem vou entrar no mérito 
se estava correto ou não pagar mais caro pelo 
combustível ou ficar horas numa fila. Cada um 
sabe da sua necessidade e o quanto impactaria 
sua vida ser tolhido do direito de ir e vir. 

No entanto, com o mundo cada vez mais sen-
do povoado, acredito que o amor ao próximo 
é precípuo das necessidades básicas (alimento, 
moradia, saúde, educação), para se manter a 
ordem e o respeito. Ou seja, “ainda que eu 
falasse a língua dos anjos, sem amor, eu 
nada seria”, e não viveria.
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Pães como antigamente
O pão é um dos itens mais populares no dia a dia das pessoas. Tão comum que 
pode ser encontrado a cada esquina. Para diferenciar, a padaria Hinode investiu 
em matéria-prima que trouxesse a textura e o sabor da receita original do pão 
com fermentação natural, como era no princípio.

Longe de ser uma novidade, registros informam 
sua utilização em 3700 a.C., a fermentação na-
tural apenas nos últimos 150 anos começou a 
ser empregada no processo industrial. Conheci-
da como massa azeda, o pão leva mais tempo 
para ser feito, possui aspecto rústico, uma casca 
crocante, um miolo macio e um sabor levemente 
azedo e incomparável.
Como esta técnica, a Hinode apresenta um festi-
val de pães, principalmente próximo aos finais de 
semana, para atender a demanda e dar opção 
a todos os gostos com receitas doces e salgados, 
para serem degustadas com café, chá, cerveja e 
agora neste frio, um bom vinho. Baguetes recheadas, ciabatta, pão italiano, brio-

ches, pão de metro, pão sovado, pão de torres-
mo, filão, português, pães doces, forram a banca-
da na padaria. Impossível resistir! A fermentação 
natural possui um índice glicêmico mais baixo, fa-
cilita a digestão, o pão pode ser armazenado por 
mais tempo, aumenta o teor de bactérias benéfi-
cas no intestino, sendo atrativos para o consumo 
sem muita moderação.
A fabricação própria da panificadora Hinode pro-
porciona qualidade e uma variedade de massas, 
entre pães e bolos, além dos doces e biscoitos. 
Quer agradar seus convidados nas festas? Enco-
mende bolos, doces e salgados na padaria Hi-
node e se surpreenda com as miniaturas destas 
delícias. 
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99ª Festa de
São Sebastião

99ª Festa de São Sebastião. Não fez tanto frio 
como nos outros anos. Não choveu. Diminuiu a 
quantidade de cavalos na romaria devido à paral-
isação dos caminhoneiros. Todavia, a fé que move 
os devotos de São Sebastião reacende a cada ano 
e aumenta o número de romeiros a pé, fazendo 
com que esta grande festa de louvor ao santo 
protetor de Ibiúna fosse incluída no calendário 
de festividades nacionais. 

Há quase cem anos se deu início a peregrinação 
de fé e devoção a São Sebastião e ao Divino Es-
pírito Santo, por livrar os ibiunenses da gripe es-
panhola que dizimava o mundo. Nos últimos dias 

de maio, a comunidade ibiunense e os devotos 
do santo vão até o sertão no bairro Pocinho trazer 
o andor para o centro da cidade, na paróquia 
Nossa Senhora das Dores, para celebração de 
missas, retornando à Capela depois de três dias.

Neste trajeto de ida e volta, romeiros a pé, a cav-
alo, de bicicleta, charretes, e com outros veícu-
los, acompanham o santo em orações, sendo 
a imagem transportada nos braços dos fiéis a 
pé. Pelo caminho, moradores ofertam alimento e 
bebidas (chá, café, suco, água), aos peregrinos, 
além dos pontos 
de apoio nas es-
colas dos bair-
ros, com mesa 
farta de quitutes 
esperando pelos 
devotos. 

Graças, promes-
sas, agradeci-
mentos em honra 
e louvor pelas in-
dulgências alcan-
çadas movem a 
fé e a união do 
povo, que em 
romaria e procis-
sões, celebram os 
milagres de São 
Sebastião.

Movidos pela Fé
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Ciaedimalabares Escola De Circo E Produções Artísticas
www.ciaedimalabares.com.br

ciaedimalabares

11 98070-3182

Condicionamento físico • Força • 
Flexibilidade • Diversão

Equilíbrio físico e emocional • Motivação 
Superação • Auto estima

Aula experimental: R$ 30,00 • Matrícula: R$ 50,00 •Mensalidade: R$ 200,00 (2x por semana)

uma forma lúdica de se exercitar

ESCOLA
DE CIRCO

EM IBIÚNA
Aulas para: 

crianças, adultos e 
terceira idade

Exercite-se com alegria!



uma bicicleta! O que ninguém sabia é que, na se-
mana que antecedeu a romaria, eu parei de tomar 
medicação para depressão e pedi de todo meu 
coração e com muita fé, que São Sebastião me 
curasse e me desse força para superar o cansaço 
do corpo. Desde então não tomo mais remédio e 
ainda assim que cheguei em casa da romaria, fui 
ajudar a cantina italiana da igreja, me mantendo 
disposta até um pouco mais da meia noite. Meu 
marido comentou: “ Agradeça São Sebastião, ele 
lhe deu força”. História de amor por “Bastião”, 
santo amigo, meu confidente, meu fiel interces-
sor. (Thais Lima)

Por anos fiquei afastada da igreja, perambulando 
sem destino, até ser tocada novamente para ir 
à Capela de São Sebastião. Fora de peso, sem 
condicionamento físico, depois de quatro anos, 
resolvi participar da romaria indo de bicicleta. 
Sexta (25jun), saí às 14h do centro da cidade 
e segui rumo ao sertão. Nem sei como cheguei 
às 18h30 a tempo de assistir a missa. No dia 
seguinte, acordei com o hino e corri para a missa 
da manhã. O corpo estava exausto, mas a fé fa-
lava mais alto. E lá estava eu pedindo perdão e 
agradecendo São Sebastião. Voltei novamente de 
bicicleta e na igreja Santa Cruz, Padre Daniel me 
vendo, pediu para eu subir e cantar. 

Não podia largar a minha bike e tinha que cumprir 
o meu trajeto. Passei pela avenida São Sebastião 
e desci a XV chorando de emoção. A cada peda-
lada refletia e meditava sobre a caminhada de 
Jesus Cristo carregando a cruz. Como eu podia 
esmorecer diante de tão pouca dificuldade?! Ima-
gina o peso de uma cruz comparado à leveza de 
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99ª Festa de
São Sebastião

São Sebastião deu força

Após 4 anos, Thais volta a participar da
Romaria de Bicicleta ao Sertão
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99ª Festa de
São Sebastião

Participo da romaria há três anos. Amigos e eu 
vamos ao sertão a cavalo, percorrendo 30km. Um 
percurso de meditação, contemplação do caminho 
e agradecimento, uma busca interior.  No altar da 
Capela de São Sebastião, fazemos nossas orações. 
Este ano tive o convite para fazer a chegada do 
Santo na cidade vestido de soldado romano, fa-
zendo parte da cavalaria. Foi muito emocionante.

Conheci São Sebastião através da minha tia Edlene 
Marques Lustosa. Em 89/90, ela foi acometida 
por um câncer, extraindo as duas mamas e desde 
então faz novena em louvor ao santo. Possui uma 
imagem de São Sebastião de um metro e meio 
na sua sala. Mora em Corrente no Piauí e fa-
miliares saem de outras cidades para participar 

Por toda a minha vida
desta novena. 

Meu filho (4anos), nasceu com lábio leporino, 
passando por várias cirurgias. Lembrando da fé 
da minha tia e da graça alcançada, prometi, en-
quanto estiver vivo, banhar a cabeça do meu filho 
nas águas da gruta de São Sebastião uma vez por 
ano. E assim o faço e farei, por toda minha vida. 
(Caio Marques Berto)

Meu amigo Ivan participa da Romaria
há dez anos

Minha esposa Liliane e eu, unidos na 
Romaria
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99ª Festa de
São Sebastião

Já fui levar o santo em outros anos, mas a ex-
periência de buscar foi muito melhor. Primeiro 
fiquei como criança empolgada com o convite da 
minha amiga Lucimar (WL Madeiras), para dormir 
no sertão. Lá estava eu com meu saco de dormir, o 
tênis para caminhada, cobertor, lenço umedecido 
(não dá para tomar banho), mas não levei can-
ivete e farolete como Mateus Góes me orientou. 

Bem, nem para “abeia” eu estava servindo rsrsrsrs. 
Fui com bota tratorada, sobretudo preparada para 
chuva. Todos riam de mim, de forma carinhosa, 
é claro. Fomos de carro, o caminhão já havia ido 
na frente. Ele serviu de cama para a família da 
Lu e para armar a tenda, onde foram preparados 
os caldos e o churrasco. No caminho, fizemos as 
paradas de tradição dos cavaleiros e da comuni-
dade ibiunense. Já lá no sertão, uma certa hora, 
a guarda municipal veio solicitar que diminuísse 
o som do carro. Outros amigos da família vieram 
confraternizar. Saímos para “vizinhar”, dar uma 
volta nos ranchos por perto e conversar com as 
outras famílias. E assim acabou a noite. Dormi 
no veículo da Lu. Por volta das 6h30min acord-
ei com o movimento dos cavalos. Era o pessoal 
selando e os alimentando para acompanhar o 
santo na romaria. Não assisti as missas, nem da 

Dormi no sertão

noite, nem da man-
hã. Pela manhã, corri 
para usar o banheiro 
da Capela e fiquei na 
fila e quando percebi, 
já havia começado a 
romaria. Do jeito que 
estava, segui os devo-
tos. Foram 20km an-
dando com bota de 
salto, bolsa gigante, 
blusas sobressalentes. 
Apesar do cansaço e 
das dores nos pés, 
fui durante a romaria em silêncio, orando, med-
itando, tirando algumas fotos e agradecendo por 
estar junto nesta caminhada de fé. Em 2011, na 
chegada de São Sebastião na cidade eu pedi a 
cura sem ao menos saber que naquele ano teria 
a suspeita de câncer em três lugares diferentes do 
meu corpo. Também vim agradecer a graça al-
cançada! Este ano, pedi a força e a determinação 
deste soldado romano, que alheio às diversidades, 
se alistou no exército a fim de levar fé e abrandar 
o coração dos fiéis enfraquecidos pelas torturas. 
Viva São Sebastião! (Edilene Niebuhr)

Edilene Niebuhr e Lucimar Chaves

“Durei 20km fazendo a caminhada com
bota de salto”

Agradeço aos Amantes da 51 pelo apoio
e pela carona na hora de voltar
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Seus direitos

Dissolução de União Estável
A Revista Mais Ibiúna desse mês traz a vocês, caros leitores, por intermédio 
da Dra. Simone Ito, do Escritório Ito Advocacia, algumas informações, 
suscintamente, acerca dos seus direitos e obrigações referentes ao divórcio, 
dissolução da união estável, casamento ou união estável entre pessoas do 
mesmo sexo (LGBT).

Qual a diferença do divórcio JUDICIAL e do 
EXTRAJUDICIAL?
R: Divorcio judicial é aquele realizado através de 
processo judicial quando existe conflito entre as 
partes ou havendo menores ou incapazes.  
Extrajudicial é aquele realizado diretamente no 
cartório quando as partes estão em comum acor-
do e não existem menores e nem incapazes. 
Quais os tipos de regime de bens existen-
tes no Brasil?
R: Comunhão parcial de bens; Comunhão uni-
versal de bens; Separação total/convencional de 
bens; Separação obrigatória de bens. Esses regi-
mes de bens serão, oportunamente, explicados 
em outra edição devido sua complexidade e pe-
culiaridades.
Se não houver escolha antecipada, qual 
o regime de bens irá prevalecer entre as 
partes?

R: Irá prevalecer o regime de comunhão parcial 
de bens.
Como são partilhadas as dívidas e os bens 
pertencentes ao casal?
R: Depende do regime de bens escolhido. Em re-
gra, se for a comunhão parcial de bens, as dívidas 
e bens serão igualitariamente, ou seja, 50% para 
cada um. 
Quais os principais direitos daqueles que 
convivem em união estável?
R: Os direitos são os mesmos daqueles são casa-
dos sob o regime de comunhão parcial de bens 
ou outro previamente acordado pelas partes. 
Como devo proceder para oficializar a 
união estável se as partes não quiserem 
contrariar matrimonio? 
R: O casal que decide formalizar sua união pode 
solicitar uma certidão em qualquer cartório de no-
tas do Brasil, desde que não se enquadre nos 
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Rua Pinduca Soares, 55 - Sala 06
Centro - Ibiúna - SP

15 3248-3667 | 15 99846-6883
simoneito@adv.oabsp.org.br

casos de impedimento legal. Para isso, é preci-
so levar documento de identidade original, CPF, 
comprovante de endereço e certidão de Estado 
Civil emitida em até 90 dias (certidão de casa-
mento ou nascimento).
Havendo dissolução da união estável, 
como serão partilhados os bens e as dívi-
das?
R: Da mesma forma que a dissolução do divórcio, 
ou seja, 50% para cada um dos bens e dívidas. 

Quais são os principais direitos dos casais 
LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis 
e transexuais) nos casos de dissolução do 
matrimonio ou união estável?
R: Assim como no divórcio e dissolução da união 
estável, os direitos e obrigações serão os mesmos, 
tanto no que tange a partilha, quanto as dívidas, 
filhos, guarda, etc.
É possível realizar o casamento ou oficiali-
zar a união estável entre LGBT diretamen-
te no cartório? 
R: Sim, perfeitamente. Vale lembrar que a união 
entre pessoas do mesmo sexo tem o mesmo tra-
tamento no que tange aos direitos e obrigações. 
Quando a companheira (o), cônjuge, ou os 
casais LGBT terão direito pensão alimen-
tícia?
R: Não existe previsão expressa de quais situações 
dão direto a pensão alimentícia. A fixação deve 
seguir diversos critérios, entre eles a incapacida-
de social (falta de estudo, idade avançada, etc.), 
incapacidade física ou mental, entre outros por-
menores que devem ser analisados caso a caso.  
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Saude

Água corrigida
Fonte de vida e saúde

Nosso corpo é composto por 70% de água, o cérebro por 75%. Com estes 
dados é notório que a qualidade da água que ingerimos é fundamental para 
nosso bem estar e saúde. Recentemente a Revista Veja publicou um artigo 
afirmando que a água morre. Isso mesmo, a água não é só essencial à vida 
como possui vida.

Em torno de 70 anos, a água existente na maior 
parte do planeta era adequada para os seres hu-
manos. Hoje, o uso de agrotóxicos, entre tantos 
outros fatores, alteraram a sua composição tor-
nando imprópria ou não eficiente para o consu-
mo.
A água para se proteger e não morrer, começa a 
formar clusters (concentração de moléculas), che-
gando até ao número de 120 clusters, isso impos-
sibilita sua absorção para o organismo. Nossas 
células absorvem até 6 clusters, acima disso não 

há conectividade.
Estudos em Tóquio, 
mostraram a eficiên-
cia da combinação do 
campo magnético e in-
fravermelho longo para 
realinhar as moléculas 
da água. Surgiu desta 
forma o Fortmag, um 
aparelho feito de titâ-
nio, platina e mais 32 

elementos, capaz de produzir uma onda de 4 a 
14 mícrons de tamanho, simulando o infraverme-
lho longo do sol.
O infravermelho é uma energia, não perceptível 
pela visão, mas sentida pelo calor. Ele é facilmen-
te absorvido pelo ser humano, animais e plantas, 
ativando as funções celulares e assim, aumentan-
do a circulação sanguínea libertando o corpo de 
toxinas e impurezas.
O bastão de tratamento da água da FORTMAG 
atua alinhando as moléculas e restaurando a vida 
celular da água, gerando melhora na memória, 
na cognição, na digestão, nos ossos e na mus-
culatura. 
A função do aparelho é reorganizar as moléculas 
da água, fazendo com que o seu consumo de-
sintoxique o organismo, eliminando a acidez, o 
excesso de radicais livres, melhorando a conduti-
vidade elétrica do sangue, a oxigenação sanguí-
nea. 
Todo mundo sabe que o câncer só de desenvol-
ve em ambiente ácido, eliminando a acidez do 
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Sobre o Fortmag

Fortmag é produzido pela Fortunyt, uma empresa 
que iniciou suas atividades em 2012 com sede em 
Londrina/PR. Hoje conta com filiais em Campo 
Grande/MS e Recife/PE, além de Distribuidores 
Independentes em todo o território nacional.
O produto é fundido e revestido com polipropi-
leno de baixa densidade e não tóxico, contendo 
partículas de infravermelho de onda longa. Pos-
sui modelos para uso residencial e corporativo, 
sendo comercializado apenas por distribuidores 
independentes.

organismo, isso também auxilia no tratamento e 
previne o surgimento desta doença.
Como aumenta a oxigenação sanguínea, a água 
corrigida pelo Fortmag é muito usada por espor-
tistas, aumentando a elasticidade dos tendões 
(prevenindo lesões), a explosão de energia e o 
desempenho no treino e nas competições.
Outro benefício da água corrigida pelo Fortmag é 
seu poder de absorção e hidratação. Testes in loco 
aprovam sua eficiência instantânea. Após aplicar 
a água corrigida na pele, esta fica com aspecto 
macio e mesmo depois de absorvida, permanece 
umedecida.

Edson Babata e o casal Hugo Suzuki e Simeire, 
distribuidores independentes Fortmag, estiveram 
em Ibiúna, no restaurante Mistura de Aromas de 
Jundy Kira, também distribuidor independente, 
para propagar a eficiência do Fortmag em todos 
os seres vivos (homens, plantas e animais), difun-
dindo sua aplicação inclusive na agricultura (pro-
dução de orgânicos) e na construção civil. 

Edson Babata e Hugo Suzuki
Distribuidores independentes

Hugo Suzuki apresentando os benefícios
do Fortmag

Jundy Kira (Ibiúna/SP) e Edson Babata
(Umuarama/PR) - Distribuidores Independentes

Reunião dos distribuidores independentes
no Restaurante Mistura de Aromas

Casal Hugo Suzuki e Simeire, Sr. Carlos (Fundador), Jundy Kira,
Daniel Souza (CEO da Fortunity), Sergio Kira e Edson Babata

Fo
to

: 
Se

rg
io

 K
ira

Fo
to

: 
Se

rg
io

 K
ira

Fo
to

s:
 E

di
le

ne
 N

ie
bu

hr



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

G
A

ST
RO

N
O

M
IA



C
LA

SS
IF

IC
A

DO
S

G
A

ST
RO

N
O

M
IA

Acesse nosso site: www.maisibiuna.com.br



maisibiuna20

Receita
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Verifique a classificação indicativa dos filmes.

Oito Mulheres e
um Segredo

Estreia: 07/06

Jurassic World
Estreia: 21/06

Os Incríveis 2
Estreia: 28/06

Hotel Transilvânia 3
Férias Monstruosas

Estreia: 12/07

Missão Impossível:
Efeito Fallout

Estreia: 26/07

Homem-Formiga e
A Vespa

Estreia: 05/07

Cinema
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por Rodrigo Oliveira

Baseada no livro “O Conto da Aia”, de 
Margaret Atwood (lançado em 1985), a série 
The Handmaid’s Tale (2017, Hulu) apresenta 
um futuro distópico, onde um regime teocrático 
toma o poder dos Estados Unidos e cria a 
República de Gilead. Fazendo parte da alta 
sociedade, homens e mulheres, que não 
conseguem se reproduzir, recorrem aos serviços 
de uma aia, que fica na casa para o único 
propósito de dar um filho para o casal. 
Tratando de problemas atuais, a série aborda 
problemas relacionados a Religião, Machismo, 
Escravidão, Estupro, Violação de Direitos 
Humanos e muito mais. The Handmaid’s Tale 
conta com um elenco de primeira, como a 
Elizabeth Moss (Mad Men) no papel principal da 
aia Offred; o Comandante Fred Waterford, 
interpretado por Joseph Fiennes (American 
Horror Story) e a magnífica Yvonne Strahovski, 
no papel de sua esposa Serena Joy Waterford 
(Dexter).

Baseado em um curta 
de 2013, Cargo 
(Netflix) conta a 
história de uma 
família lutando para 
sobreviver em meio a 
um apocalipse zumbi 
na área rural da 
Austrália. Estrelado 
por Martin Freeman 
(Pantera Negra), o 
thriller apocalíptico 
apresenta um clima 
desesperador, com 

muitos acontecimentos trágicos e um final 
emocionante. Vale a pena assistir com toda a 
família, lembrando que o filme é sobre zumbis, 
então contém cenas que podem causar repulsa.

O aplicativo TVTIME é ótimo pra você que 
assiste muitas séries e se perde na hora de 
controlar em qual episódio parou da sua série 
favorita. Com uma 
interface limpa e 
simples de usar, o 
aplicativo reúne todas 
as informações das 
séries e exibe em uma 
lista ou em um widget. 
Você tem como saber 
quantos episódios 
faltam para terminar a 
série, marcar em qual episódio parou e até 
interagir com pessoas do mundo todo que 
assistem a mesma série que você. O aplicativo é 
gratuito para Android e iOS e conta com versão 
no navegador web.

SÉRIE APLICATIVO

FILME

Entretenimento
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A Copa do Mundo de Futebol de 2018 vai ser 
disputada na Rússia, o maior país do mundo, 
entre os dias 14 de junho e 15 de julho. 
O início das Eliminatórias para a Copa do 
Mundo foi em março de 2015, com jogos na 
Ásia e na Concacaf (América do Norte, Central e 
Caribe) e terminaram em dezembro, com os 
últimos duelos das repescagens que envolveram 
equipes dos quatro cantos do mundo, australia-
nos e peruanos se juntaram a outras 30 seleções 
que já haviam carimbado seus passaportes para 
a Rússia.
Ao todo, vão à Rússia catorze seleções da 
Europa, cinco da Ásia, cinco da África, e oito 
das Américas. (Apesar de estar localizada na 
Oceania, a Austrália disputou as Eliminatórias 
na Ásia). A primeira seleção garantida foi a 
Rússia, sede do Mundial. O Brasil foi o segundo 
escrete a confirmar presença, com a melhor 

campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas. O 
primeiro time da Ásia a se garantir foi o Irã, da 
Concacaf, o México e da Europa, sem contar os 
russos, foi o cotejo belga.      
As maiores surpresas foram as seleções da 
Islândia e do Panamá, que jogarão uma Copa 
pela primeira vez na história. O Brasil segue 
como o único a disputar todas as edições e os 
vexames ficaram por conta de Holanda e Itália, 
não classificadas.
Confira os 32 países:
 
Rússia, Brasil, Irã, Japão, México, Bélgica, 
Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, 
Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, 
Polônia, Egito, Islândia, Sérvia, França, Portugal, 
Argentina, Colômbia, Uruguai, Panamá, 
Senegal, Marrocos, Tunísia, Suíça, Croácia, 
Suécia, Dinamarca, Austrália, Peru.
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Caça Palavras
Copa do Mundo 2018

Colaboração: J. E. Sobral
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Desafio 1 - Pensamento Lógico 
Dedutivo

Solução 
Caça Palavras Ed. 59

Desafios 
Colaboração: Erileide M S S Antunes

Um casal tem 9 filhos homens, cada filho tem 
duas irmãs. 

Quantas pessoas há na família?

As três irmãs possuem carros de cores diferentes 
(preto, vermelho e branco), e gostam de sucos 
e tipos de músicas diferentes. Identifique qual a 
cor do carro e o tipo de música de cada irmã. 
Pistas

1) A irmã que gosta de música clássica gosta 
de suco de abacaxi;

2) O carro da Laine não é preto;

3) A irmã que tem o carro vermelho gosta de 
suco de limão;

4) Leide gosta de MPB (música popular bra-
sileira);

5)  Lisa não gosta de Jazz

Desafio 2 - Pensamento Lógico 
Dedutivo
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